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 čtení 
max. 10 

telefonát 
max. 10 

poslech 
max. 15 

termíny 
max. 10 

překlad 
max. 5 poznámky (projev, výslovnost, celkový dojem) max 10 celk. poř. 

jméno a 
příjmení  8 9 15 8 5 

7 bodů: velmi dobrá orientace v textu, reaguje přirozeně, správně a gramaticky přesně, 
umí vyjádřit svůj názor a necituje z článku, telefonát: vyřídil vše bez problémů, naléhal 
na rychlejší zpracování, pěkné poděkování a zakončení, mluví velmi dobře a plynule, 
tendence k americké angličtině, příjemné vystupování 

52 5. 

jméno a 
příjmení  2 2 0 1 0 

3 body: po mém ang. vysvětlení úkolů se ptá česky, nerozumí většině mých otázek na 
text a reaguje česky, nenajde odpovědi v textu, nevytvoří z textu vlastní ang. věty, pouze 
citovala jedn. slova, mluví se zásadními gram. chybami (plete si přivl. zájmena) a 
neplynule, termínům a definicím nerozumí, pouze hádá, nezná zákl. slovní zásobu 
(objednávka, atd.)  

8 10. 

jméno a 
příjmení  7 9 12 10 5 

6 bodů: velmi dobře rozumí zadání úkolů, v textu nenajde vše, neorientuje se přesně, 
pouze tipuje, při mluvení tvoří správné věty, reaguje přirozeně a bez problémů, 
v telefonátu zvládne vše velmi dobře, naléhá na urychlení práce druhé strany, její 
každodenní zkušenost s telefonováním v ang. je znát 

49 7. 

jméno a 
příjmení  10 10 14 10 5 

8 bodů: velmi dobrý první dojem, klidné a přirozené vyjadřování, rozumí velmi dobře, 
v textu se orientuje velmi dobře, odpovídá a komentuje z hlavy bez čtení v textu, 
vysvětluje v celých správných a gram. přesných větách, tendence k amer. ang., často 
začíná svůj komentář stejně: „Well, I would like to say…“, telefonát výborný, naléhal, 
apod.   

57 3. 

jméno a 
příjmení  8 9 15 7 4 

7 bodů: rozumí zadání úkolů, mluví gram. správně a přirozeně, ale čte z textu, 
v telefonátu přeslechne jméno a mluví na špatnou osobu, ale poradí si a pokračuje 
výborně a vše zařídí, souhlasí s termíny a děkuje, příjemný hovor, při mluvení reaguje 
velmi dobře, gramatika dobrá, výslovnost dobrá 

50 6. 

jméno a 
příjmení  9 6 11 10 5 

5 bodů: nemluví úplně plynule s úplně gram. správně, vzdělání má vysoké, dosud chybí 
praxe, působí nejistě ale bude se zlepšovat, rozumí dobře a vyjádří dobře vše, co je třeba 
a s jistotou, o textu mluví z hlavy bez papíru a obsahově správně, telefon si připraví pís. a 
na konci zmatkuje, protože se rozhovor neodehrává podle jejích představ, nakonec to 
zvládne  

46 9. 

jméno a 
příjmení  10 10 15 10 5 

10 bodů: velmi dobrý první dojem, jisté a přirozené vystupování, pracuje rychle, rozumí 
zadání, reaguje správně a pohotově, mluví o textu bez papíru v klidu, plynule, obsahově 
správně a bez chyb, dokáže pohotově dohledat přesné informace v textu, konverzuje 
zcela bez problémů (o svých zkušenostech a studiu ang.), reaguje správně na doplňující 
otázky  

60 1. 

jméno a 
příjmení  10 9 11 8 4 

6 bodů: zadání rozumí dobře, o textu mluví v klidu a bez papíru, tvoří gramaticky přesné 
a obsahově správné věty, pěkný začátek telefonátu, dobře vysvětluje situaci a souhlasí 
s termínem, slovní zásoba z e-mailu ji dělá trochu problémy, nemluví úplně jistě, ale 
vyjadřuje se dobře a gram. bez problémů 

48 8. 

jméno a 
příjmení  10 10 14 10 5 

9 bodů: zadání rozumí velmi dobře, v textu se vyzná, pohotově dohledá přesné 
informace, telefonát bez problém, tvrdí, že nemá dosud praxi s telefonováním, ale zvládá 
to výborně a působí velmi jistě, reaguje pohotově a správně, těší se na každodenní praxi, 
bude se určitě ještě zlepšovat, konverzuje zcela přirozeně a bez problémů  

58 2. 

jméno a 
příjmení  10 9 13 10 4 

8 bodů: zadání a úvodu rozumí velmi dobře, vystupuje a vyjadřuje se rozvážně a klidně, 
o textu mluví z hlavy bez papíru obsahově a gram. správně a v celých větách, pohotově 
dohledá přesné inf., při mluvení nedělá chyby, tendence k vyj. v „české angličtině“ (tel.), 
telefonát jinak zkušeně a bez problémů má zkušenost s překlady (výroční zpráva)  

54 4. 
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